OLIMPIADA DE ALTRUISM
- EDIȚIA 2019 „Sunt altruist, sunt implicat! Iată de ce…”
REGULAMENT CONCURS
Pentru promovarea comportamentelor pro-active și pro-sociale în rândul tinerilor liceeni
ORGANIZATOR
Concursul este organizat de către Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de
Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Institutul Român
pentru Drepturile Omului.
SCOPUL concursului este acela de a promova și recompensa comportamentele pro-active,
pro-sociale și altruiste în rândul tinerilor. Concursul îşi propune să premieze tinerii cu valori și
comportamente umaniste, pro-sociale, care contribue la dezvoltarea unei societăți coezive și
incluzive.
CONCURENȚII
Concursul se adresează elevilor înmatriculați în clasa a XII-a, la oricare din unitățile de
învățământ din România, acreditate de către Ministerului Educaţiei Naționale.
TRIMITEREA CANDIDATURILOR
Pentru a intra în competiție, tinerii liceeni trebuie să transmită povestea activității lor de
voluntariat, în oricare din formele de mai jos, până la data 15 aprilie 2019, la adresa de e-mail
elena.baciu@e-uvt.ro:
- un fișier text (max. 2 pagini, compatibil word, preferabil însoțit de câteva poze);
- un filmuleț (max 10 min);
- un montaj foto.
În cazul în care dimensiunea fișierului depășește 25 MB, transmiterea acestuia va fi realizată
prin intermediul unor servicii pentru transmitere de fișiere de mari dimensiuni (de exemplu google
drive, wetransfer etc.).
Subiectul emailului va avea titlul „Concurs 2019 Nume_Prenume” (ex. „Concurs
2019_Popescu_Maria”).
Povestea documentată astfel va fi însoţită de Fişa de înscriere (Anexă la prezentul
Regulament), care este obligatorie.
Fișa conține datele de identificare ale participantului şi ale coordonatorului activității de
voluntariat1 (dacă este cazul).
• Elevilor înscriși li se va confirma primirea e-mailului și înscrierea în concurs în cinci zile de
la data transmiterii e-mail-ului, nu mai târziu de 20 aprilie 2019.
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Prin coordonator al activității de voluntariat se înțelege persoana respnsabilă cu instruirea, supervizarea, consilierea și
monitorizarea voluntarului, pe durata activității sale. Acesta poate fi: un profesor din cadrul unității de învățământ la care
este înmatriculat elevul, un reprezentant al organizației în care s-a desfășurat activitatea de voluntariat etc.
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PROCEDURA DE EVALUARE ŞI PREMIERE
•
Candidaturile vor fi evaluate de către un juriu format din cadre didactice ale
Departamentului de Asistență Socială, cărora li se vor alătura practicieni din domeniul asistenței
sociale.
•
Toți elevii participanți și profesorii coordonatori din licee vor primi diplome de
participare, care vor fi înmânate la un eveniment de premiere care se va desfășura la data de 21 mai
2019, la sediul UVT.
•
UVT îşi rezervă dreptul să folosească materialele primite în scopuri de promovare și
publicitate a evenimentului.
•
Se acordă în total 6 premii, după cum urmează:
 Premiul I - obținerea pentru anul universitar 2019-2020 a unui loc de student bugetat în
anul I la Specializarea Asistență Socială + un pachet de cărți de specialitate cu
autograful autorilor + vizitarea împreună cu un cadru didactic universitar a trei instituții
de protecție socială.
 Premiul al II-lea obținerea pentru anul universitar 2019-2020 a unui loc de student
bugetat în anul I la Specializarea Asistențs Socială + un pachet de cărți de specialitate
cu autograful autorilor.
 Premiul al III-lea un pachet de cărți de specialitate cu autograful autorilor + vizitarea
împreună cu un cadru didactic universitar a unei instituții de protecție socială.
 Trei mențiuni - fiecare constând într-un pachet de cărți de specialitate cu autograful
autorilor.
CALENDARUL OLIMPIADEI
 Lansarea concursului: 15 februarie 2019
 Termenul limită pentru transmiterea eseurilor: 15 aprilie 2019
 Rezultatele vor fi anunţate până la data de 10 mai 2019
 Premierea câștigătorilor va fi realizată în data 21 mai 2019 la sediul UVT
Regulamentul concursului şi Fișa de înscriere sunt disponibile pe site-ul Departamentului de
Asistență Socială, la adresa: www.asistenta-sociala.uvt.ro/olimpiada-de-altruism
Anexe:
- Formular fișă de înscriere
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Anexa nr. 1
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
OLIMPIADA DE ALTRUISM
- EDIȚIA 2019 „Sunt altruist, sunt implicat! Iată de ce…”
Concurs pentru promovarea comportamentelor pro-active și pro-sociale în rândul tinerilor liceeni
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI:
ADRESĂ DE EMAIL:
NUMĂR DE TELEFON:
DENUMIREA LICEULUI ȘI LOCALITATEA:
DENUMIREA ORGANIZAȚIEI ÎN CARE S-A DESFĂȘURAT ACTIVITATEA DE
VOLUNTARIAT (Dacă este cazul):
NUMELE COORDONATORULUI ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT (Dacă este cazul):
DATE DE CONTACT ALE COORDONATORULUI ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT (Dacă
este cazul):
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